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OW „GROŃ-PLACÓWKA” 
BIAŁKA TATRZAŃSKA 
położony w pobliżu przełomu rzeki Białki (ok. 2 km) przy głównej drodze z 
Nowego Targu do Białki Tatrzańskiej, ok. 20 km od Zakopanego, ok. 10km. 
od Białki Tatrzańskiej i ok. 10km. od Bukowiny Tatrzańskiej. 
Zakwaterowanie: Obiekt składa się z budynku głównego oraz ośmiu 
domków drewnianych czynnych cały rok (centralne ogrzewanie), poło-
żonych na obszarze około 2 ha. W każdym domku znajduje się 4-5 pokoi 
(2-5 osobowych bez możliwości dostawki), każdy ma osobne wejście. Na 
terenie Ośrodka znajduje się duża, dwupoziomowa góralska chata z bali 
drewnianych, z kominkiem, z szerokim podestem do tańca. 
Do dyspozycji Gości: jadalnia, basen letni, sauna, bilard, tenis stołowy, 
piłkarzyki, boiska do siatkówki plażowej, do piłki nożnej, plac zabaw z pia-
skownicą, huśtawkami i karuzelą dla dzieci, wypożyczalnia rowerów gór-
skich, gier planszowych, sprzętu sportowego, grill na wolnym powietrzu. 
W cenie każdego pobytu: dostęp do Internetu Wi-fi, parking, korzystanie z 
basenu letniego (wakacje), korzystanie ze stołu do ping-ponga i piłkarzyków. 
W cenie pobytu WIELKANOC: Karta Tatrzańska, zniżki na baseny termalne, 
w Wielką Sobotę malowanie pisanek, wyjazd wozami konnymi do kościoła 
na święcenie pokarmów, uroczyste śniadanie wielkanocne, w niedzielę i po-
niedziałek uroczyste obiadokolacje świąteczne.
Informacje dodatkowe: możliwość zabrania małych zwierząt domo-
wych - opłata 30,-zł/doba. Dzieci do 3 lat - bez świadczeń – GRATIS przy 
dwóch pełnopłatnych osobach. Łóżeczko dla dziecka 25,-zł/noc. Poby-
ty w pokojach typu studio i apartamentach za dopłatą - na zapytanie. 
Możliwość dokupienia wyżywienia. Dzieci 3-10 lat - przy 2 pełnopłat-
nych osobach, dziecięca porcja obiadowa – zniżka. Taksa klimatyczna 
płatna dodatkowo.

POLGRO

„GROŃ PLACÓWKA” 
CENA ZA 1 NOC

14.01-
26.02.23 

min. 
5 nocy

26.02-
06.04.23 

mi. 3 noce

06-11.04.23 
WIELKANOC 
min. 3 noce

10.04-
21.12.23 

min. 
3 noce

DOR/2,3,4,5/2P - stand. 195 149 223 145
DZ(3-10)/3,4,5/2P - 

stand. 137 110 164 105

DOR/2,3,4/2P - LUX 208 155 235 149
DZ(3-10)/3,4/2P - LUX 150 118 188 110

ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

GROŃ

http://www.karpatia.pl/bialka-tatrzanska/gron-placowka-osrodek-wczasowy.html
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to malownicza, podhalańska wieś położona nad rzeką Białką, jedną z 
najpiękniejszych i najczystszych tatrzańskich rzek, blisko Tatr Polskich i 
Słowackich, 15 km od Nowego Targu i 20 km od Zakopanego.
Miejscowość usytuowana jest pomiędzy Wierchami wznoszącymi 
się powyżej 900 m n. p. m. Należy do nich: Wierch Koszarków (969 m), 
Wierch Jankulakowski (934m), Wysoki (947 m), Kustwański i Kotelnica 
na wysokości 917 m n. p. m.
Przez białczańskie wierchy prowadzi Wierchowa Droga zwana też Dro-
gą Królewską. Jest to jeden z piękniejszych szlaków turystycznych.
Zimą, która w Białce trwa stosunkowo długo, można uprawiać narciar-
stwo biegowe, a przede wszystkim narciarstwo zjazdowe.
Tutejsze stoki są łagodne, trasy szerokie i dobrze utrzymane. Znajduje się 
tu ponad 20 wyciągów, w tym 3 koleje krzesełkowe, 3 osobowa o długo-
ści 1380m, 4 osobowa o długości 800 m i 6 osobowa o długości 1350 m, 
wyciągi orczykowe i talerzykowe.

BIAŁKA TATRZAŃSKA


